Департамент
ліцензійного контролю
____ ____________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів
державного регулювання»
Сектором НКРЕКП у Рівненській області, відповідно до постанов НКРЕКП від
10 березня 2021 року № 389 за посвідченням від 10 червня 2021 року № 344 з
29 червня 2021 року по 19 липня 2021 року проведено планову перевірку
РІВНЕНСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
ВИРОБНИЧОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»,
Підприємство) щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня
2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), за результатами якої складено Акт
перевірки від 19 липня 2021 року № 348 (далі – Акт № 348), та встановлено наступні
порушення ліцензійних умов:
№
п/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

пункт 2.1 глави 2
Ліцензійних умов

щодо
дотримання
законів
України
«Про
Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних
монополій
та
у
сфері
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення, а саме:
абзацу п’ятого частини п’ятої статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», у частині дотримання строку
надіслання Регулятору документів, що підтверджують
сплату штрафу;
постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141
«Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення» у частині
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дотримання структури тарифів;
розпорядження НКРЕКП від 15.12.2018 № 3-р «Про
внесення зміни до розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 19 березня
2015 року № 2-р» у частині усунення порушень у
строк до 01 липня 2018 року;
постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про
подання суб’єктами господарювання у сферах
енергетики та комунальних послуг фінансової
звітності до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (зі змінами) у частині строків
подання звітності;
постанови НКРЕКП від 29.07.2020 № 1482 «Про
затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення»
у частині строків подання до органу ліцензування
документів, якими доповнено перелік документів, що
додаються до заяви про отримання ліцензії;
пункту 2.1 Правил організації звітності, що
подається суб’єктами господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 31 травня 2017 року № 717, щодо
ґрунтування усіх показників звітів на достовірних
даних
первинного
(бухгалтерського)
та
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку,
що забезпечує можливість порівняння і контролю
даних.
(п.1.3 с. 5-9, п. 2.27 с. 38-76,
п. 2.38 с. 96-99, п. 2.40 с. 100-101 Акту № 348)
РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» сплачено штраф своєчасно та в повному
обсязі (платіжне доручення від 07.12.2020 № 10253), при цьому повідомлено Сектор
НКРЕКП у Рівненській області про сплату штрафу (23.12.2020) з порушенням строку на
8 робочих днів.
При здійсненні ліцензованої діяльності з 01.01.2018 по 31.12.2020 мало місце
відхилення фактичних витрат Підприємства від витрат згідно зі статтями, затвердженими у
структурі тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення,
чим порушено вимоги постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 «Про
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» у частині
дотримання структури тарифів (детально описано в п. 4 цього обґрунтування);
Пунктом 1 Розпорядження НКРЕКП від 19 березня 2015 року № 2-р «Про усунення
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення РІВНЕНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВИРОБНИЧИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – Розпорядження № 2-р)
Підприємство було зобов’язано в термін до 01.07.2018, зокрема, забезпечити наявності
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договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства,
наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
Станом на 01.07.2018 та на 31.12.2020 вимоги Розпорядження № 2-р не виконані,
детально стан усунення порушень наведено в пунктах 4 та 5 цього обґрунтування.
Крім того, Підприємством не дотримано вимог постанови НКРЕКП від 11.05.2017
№ 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг». Фінансова звітність на паперових носіях за І,
ІІ, III квартали та за 2018 рік із затримкою від 2 до 17 днів, за І, ІІ, III квартали та за
2019 рік із затримкою від 10 до 13 днів, за І, ІІ, III квартали 2020 року із затримкою від 4 до
12 днів; в електронному вигляді за І, ІІ, III квартали 2018 року із затримкою від 1 до
15 днів, за І, ІІ, III квартали 2019 року із затримкою від 1 до 23 днів, за ІІ, III квартали
2020 року із затримкою на 1 день;
Згідно з пунктом 2 Постанови № 1482 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення», ліцензіати, які провадять господарську діяльність з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, мали привести
свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та протягом трьох
місяців з дня набрання нею чинності подати до органу ліцензування документи, якими
доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.
Ліцензіат надав необхідну інформацію до НКРЕКП листом від 21.05.2021
№ 1718/01-11 (вх. НКРЕКП від 26.05.2021 № 249/45-21), тобто із порушенням терміну на
236 календарних днів.
Також РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» не дотримано вимог постанови
НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717 «Про затвердження Правил організації звітності,
що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині ґрунтування усіх
показників звітів на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що
забезпечує можливість порівняння і контролю даних (описано в п. 9 цього обґрунтування).
щодо повідомлення органу ліцензування про всі
зміни даних, які були зазначені в його документах,
підпункт 2 пункту 2.2
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що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не
глави 2 Ліцензійних умов
пізніше одного місяця з дня настання таких змін
(п. 2.2. Акта № 348 с. 11-12)
Підприємство несвоєчасно повідомило НКРЕКП про внесення змін до Відомостей
про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, Відомостей про місця провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення та зміну протяжності мереж
водопостачання та централізованого водовідведення. Порушення термінів у 2019 – 2020
роках становить від 2 до 25 днів.
щодо сплати щоквартально, протягом перших 30
підпункт 12 пункту 2.2
днів кварталу, наступного за звітним, внески на
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глави 2 Ліцензійних умов регулювання, що визначаються НКРЕКП
(п. 2.3. Акта № 348 с. 12-15)
Внески на регулювання за І квартал 2020 року РОВКП ВКГ
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» сплачено із порушенням строку на 3 календарні дні.
щодо надавати послуги з централізованого
водопостачання
та/або
централізованого
підпункт 18 пункту 2.2
водовідведення відповідно до умов договору,
4
глави 2 Ліцензійних умов
укладеного в установленому порядку
(п. 2.12 Акта № 348 с.21-24)
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Станом на 31.12.2020 із загальної кількості 103 894 споживачів Підприємством
укладено 81 419 договорів (78,4 %).
Рівень укладених договорів по категоріях «Інші споживачі» та «Бюджетні установи»
становить 100 %, по категорії «Населення, приватний сектор» – 94,5 %, по категорії
«Населення багатоквартирних будинків» – 73,9 %.
щодо надання послуг з централізованого
водопостачання за наявністю встановлення
підпункт 19 пункту 2.2
5
приладів обліку в кожній точці розподілу послуг,
глави 2 Ліцензійних умов
які відповідають вимогам Технічного регламенту
(п. 2.13 Акта № 348 с.25-27)
Станом на 31.12.2020 приладами обліку з необхідної кількості 22 409 точок розподілу
послуг обладнано 18 147 од. або 80,98 %, в тому числі за категоріями споживачів:
бюджетні установи – з необхідної кількості 590 од. обладнано приладами
комерційного обліку 571 од. або 96,78 %;
населення (будинки індивідуальної забудови) – з необхідної кількості 18 984 од.
обладнано приладами комерційного обліку 14 782 од. або 77,87 %;
інші споживачі – з необхідної кількості 2 835 од. обладнано приладами комерційного
обліку 2 794 од. або 98,55 %.
у частині дотримання ліцензіатом структури
витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі
підпункт 13 пункту 2.2
6
на
централізоване
водопостачання
та
глави 2 Ліцензійних умов
централізоване водовідведення
(п. 2.27 Акта № 348 с.38-76)
За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2018 рік на централізоване
водопостачання в цілому склало – 4 469,11 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) –
1 591,36 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено сума 2 418,59 тис. грн (без
ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг 11 404,59 тис. м3 за фактичними даними
відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) склало
12 727,25 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік збільшення на
1 322,36 тис. м3 або 11,59%.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
централізоване водопостачання у 2018 році відповідно до звітних даних склали
28 263,15 тис. грн, що на 3 416,31 тис. грн, або на 10,78 % менше планових витрат –
31 679,46 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водопостачання у 2018 році відповідно до звітних даних склали
6 074,99 тис. грн (враховуючи лікарняні за перших 5-ть у розмірі 65,95 тис. грн), що на
894,49 тис. грн, або на 12,83 % менше планових витрат – 6 969,48 тис. грн.
При цьому за підсумками 2018 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»
фактично здійснив витрат на реагенти з централізованого водопостачання більше на
99,10 тис. грн або 9,67% при збільшені ціни на реагенти у 2018 році відносно планових
показників 10,29 тис. грн/т до фактичної ціни 14,00 тис. грн/т, відхилення склало
3,21 тис. грн/т або +29,75 %.
Назва
реагенту

Залишки на
початок
періоду

Планові витрати

Ціна
Вар-ть,
Креагенту, Вар-ть,
тис. гр К-ть, т
ть, т
тис.
тис. грн
н
грн/т

гіпохлорит
4,96
марки «А»

54,6

95,00

10,79

Фактичні витрати

Залишки на
кінець
періоду

Відхилення

Ціна
Ціна
ВарВар-ть,
К-ть, реагенту, Вар-ть, К-ть, реагенту, ть,
Ктис. гр
т
тис.
тис. грн
т
тис.
тис. гр ть, т
н
грн/т
грн/т
н

1 024,64 80,29

14,00

1 123,74 -14,71

3,21

99,10

4,67

74,74
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За розрахунком, проведеним виходячи з фактичних кількісних показників витрат
реагентів, з урахуванням планових цін на 2018 рік, недофінансування на реагенти склало
158,31 тис. грн (без ПДВ).
За підсумками 2018 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водопостачання на суму 30 880,57
тис. грн, відносно планових витрат – 30 636,01 тис. грн, менше на -244,56 тис. грн (0,80 %)
Передбачено тарифом,
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

9 103,08

1,39

9 376,00

1,89

3 374,60

0,08

х

х

Факт
Відхилення
Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
водопостачання
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
12 659,42
13 164,16
1,08
14 179,62
4 061,07
-0,31
Активна електрична енергія по 2 класу напруги
17 697,94
8 844,00
1,86
16 420,17
-532,00
-0,03
Реактивна електрична енергія
278,65
3 473,74
0,08
280,77
99,14
0,00
Всього електрична енергія
30 636,01
х
х
30 880,57
х
х

Вартість,
тис. грн

1 520,20
-1 277,77
2,12
244,56

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водопостачання на 2018 рік встановлено недофінансування (економія)
на загальну суму 2 877,75 тис. грн (без ПДВ), а саме:
Планові витрати,
тис. грн

Фактичні витрати,
тис. грн

Недофінансування,
тис. грн

витрати на оплату праці

31 679,46

28 263,15

-3 416,31

відрахування на соціальні заходи

6 969,48

6 074,99

-894,49
-158,31

Показники

реагенти

1 024,64

866,33

Всього

39 673,58

35 204,47

Планові витрати, тис.
грн

Фактичні витрати,
тис. грн

Перевитрати витрат,
тис. грн

30 636,01

30 880,57

244,56

3 081,96

3 337,17

255,21

2 477,68
36 195,65
75 869,23

3 569,27
37 787,01
72 991,48

1 091,59
1 591,36
-2 877,75

Показники
електроенергія
підкачка води іншими суб'єктами
господарювання
податки та збори

Всього
В ЦІЛОМУ

-4 469,11

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2018 рік на централізоване
водовідведення в цілому склало – 1 979,21 тис. грн (без ПДВ), перевитрати склали (+)
5 350,19 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено перевитрати на суму
3 868,54 тис. грн (без ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг 12 112,07 тис. м3 за
фактичними
даними
відповідно
до
форми
№
8
НКРЕКП
водопостачання/водовідведення (квартальна) склало 12 791,31 тис. м3, відхилення обсягів
реалізації послуг в бік збільшення на 679,24 тис. м3 або 5,61%.
За підсумками 2018 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водовідведення більше на 4 582,05 тис. грн (32,44 %) відносно планових витрат
Передбачено тарифом
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

0,00

0,00

Факт
Відхилення
Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
водовідведення
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Активна електрична енергія по 2 класу напруги

Вартість,
тис. грн

0,00

6
8 089,16

1,73

2 991,00

0,05

х

х

13 987,88
134,71
14 122,59

12 121,00
1,53 18 549,42
Реактивна електрична енергія
1 920,26
0,08
155,22
Всього електрична енергія
х
х
18 704,64

4 031,84

-0,20

4 561,54

-1 070,74

0,04

20,51

х

х

4 582,05

За підсумками 2018 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично здійснив
витрат на реагенти з централізованого водовідведення на суму 19,39 тис. грн Витрати на
реагент гіпохлорит марки «Б», не враховані у плановій собівартості.
Залишки на
початок періоду

Кориговані планові
Залишки на
Фактичні витрати
Відхилення
витрати
кінець періоду
Назва реагенту
Ціна
Ціна
Ціна
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
К-ть, т
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн/т
тис. грн/т
тис. грн/т
гіпохлорит
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,00
1,27
15,27
19,39
1,27
15,27
19,39
2,54
38,78
марки «Б»

Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
централізоване водовідведення у 2018 році відповідно до звітних даних склали
26 136,18 тис. грн, (враховуючи витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у
розмірі 269,25 тис. грн) що на 684,56 тис. грн, або на 6,87 % більше планових витрат –
25 448,62 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водовідведення у 2018 році відповідно до звітних даних склали
5 633,64 тис. грн, (враховуючи оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
53,87 тис. грн) що на 34,94 тис. грн, або на 0,62 % більше планових витрат –
5 598,70 тис. грн.
Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водовідведення на 2018 рік встановлено перевитрати (+) на загальну
суму 3 370,98 тис. грн (без ПДВ), а саме:
Показники
витрати на очищення власних стічних вод
іншими суб’єктами господарювання

Всього
Показники
електроенергія
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
податки та збори

Всього
В ЦІЛОМУ:

Планові витрати, тис.
грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Недофінансуван
ня
тис. грн

11 342,39

9 363,18

-1 979,21

11 342,39

9 363,18

-1 979,21

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Перевитрати
витрат,
тис. грн

14 122,59
25 448,62
5 598,70
183,50
45 353,41
56 695,80

18 704,64
26 136,18
5 633,64
229,14
50 703,60
60 066,78

4 582,05
687,56
34,94
45,64
5 350,19
3 370,98

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2019 рік на централізоване
водопостачання в цілому склало – 532,32 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) –
2 215,11 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено загальна сума перевитрат
2 997,40 тис. грн (без ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг 11 334,00 тис. м3 за
фактичними даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП -водопостачання/водовідведення
(квартальна) склало 10 356,40 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік
зменшення на -977,60 тис. м3 або -8,63%.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
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централізоване водопостачання у 2019 році відповідно до звітних даних склали
36 770,46 тис. грн (враховуючи витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
321,19 тис. грн), що на 429,60 тис. грн, або на 1,15 % менше коригованих планових витрат
– 37 200,07 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водопостачання у 2019 році відповідно до звітних даних склали
8 124,59 тис. грн, (враховуючи оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
79,93 тис. грн) що на 59,42 тис. грн, або на 0,73 % менше коригованих планових витрат –
8 184,01 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «витрати пов’язані зі сплатою податків,
зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів» в цілому на
централізоване водопостачання у 2018 році відповідно до звітних даних склали
3 874,55 тис. грн, що на 829,12 тис. грн, або на 27,23 % більше коригованих планових
витрат – 3 045,43 тис. грн.
За підсумками 2019 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на реагенти з централізованого водопостачання більше на 356,70 тис. грн
(32,04 %) відносно коригованих планових витрат
Залишки на
початок періоду

Кориговані планові
Залишки на
Фактичні витрати
Відхилення
витрати
кінець періоду
Назва реагенту
Ціна
Ціна
Ціна
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
К-ть, т
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис. грн/т
тис. грн/т
тис. грн/т
гіпохлорит
4,67
74,74 71,40
17,06 1 113,25 89,63
16,40 1 469,95 24,38
-0,66 356,70 2,49
41,53
марки «А»

За розрахунком, проведеним виходячи з коригованих планових кількісних
показників витрат реагентів, з урахуванням фактичних цін на 2019 рік, недофінансування
на реагенти склало 43,29 тис. грн (без ПДВ).
За підсумками 2019 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водопостачання більше на 1 006,22 тис. грн (2,97 %) відносно коригованих планових витрат
Передбачено тарифом, з урахуванням
фактичних обсягів реалізації
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

9 103,08

1,75

7 681,00

2,31

2 805,16

0,10

х

х

Факт

Відхилення

Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
водопостачання
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
15 896,01
8 481,00
1,96
16 624,01
-622,08
0,21
Активна електрична енергія по 2 класу напруги
17 753,07
7 545,00
2,41
18 180,87
-136,00
0,10
Реактивна електрична енергія
270,29
1 909,00
0,06
120,71
-896,16
-0,03
Всього електрична енергія
33 919,37
х
х
34 925,59
х
х
тис. кВт*год

Вартість,
тис. грн

728,00
427,80
-149,59
1 006,22

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водопостачання на 2019 рік встановлено перевитрати (+) на загальну
суму 1 682,79 тис. грн (без ПДВ), а саме:

Показники
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
реагенти

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн
37 200,07
8 184,01
1 113,26

Фактичні
витрати,
тис. грн
36 770,46
8 124,59
1 069,96

Недофінансуван
ня
тис. грн
-429,61
-59,42
-43,29
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Всього
Показники

46 497,34

45 965,01

-532,32

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Перевитрати
витрат,
тис. грн

33 919,36

34 925,58

1 006,22

3 046,36
3 045,43
40 011,15
86 508,49

3 426,08
3 874,61
42 226,27
88 191,28

379,71
829,18
2 215,11
1 682,79

електроенергія
підкачка води іншими суб'єктами
господарювання
податки та збори

Всього
В ЦІЛОМУ

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2019 рік на централізоване
водовідведення в цілому склало – 270,48 тис. грн (без ПДВ), перевитрати склали (+)
16 028,33 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено сума 16 339,46 тис. грн (без
ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг 12 537,29 тис. м3 за фактичними даними
відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) склало
10 833,77 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на -1 703,52 тис. м3
або -13,59%.
За підсумками 2019 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водовідведення більше на 7 920,25 тис. грн (49,73 %) відносно коригованих планових витрат
Передбачено тарифом, з урахуванням
фактичних обсягів реалізації
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

0,00

0,00

6 387,93

2,47

2 173,00

0,06

х

х

Факт

Відхилення

Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
водовідведення
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Активна електрична енергія по 2 класу напруги
15 803,44
9 843,00
2,42
23 771,61
3 455,07
-0,06
Реактивна електрична енергія
122,21
1 175,00
0,06
74,29
-998,00
0,01
Всього електрична енергія
15 925,65
х
х
23 845,90
х
х
тис. кВт*год

Вартість,
тис. грн

0,00
7 968,17
-47,92
7 920,25

За підсумками 2019 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на реагенти з централізованого водовідведення на суму 38,79 тис. грн
Витрати на реагент гіпохлорит марки «Б» не враховані у плановій собівартості.
Залишки на
початок періоду

Кориговані планові
Залишки на
Фактичні витрати
Відхилення
витрати
кінець періоду
Назва реагенту
Ціна
Ціна
Ціна
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
К-ть, т
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн/т
тис. грн/т
тис. грн/т
гіпохлорит
2,54
38,79
0,00
0,00
0,00
2,54
15,27
38,79
2,54
15,27
38,79
0,00
0,00
марки «Б»

Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали
34 931,22 тис. грн (враховуючи оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
278,48 тис. грн, що на 6 591,79 тис. грн, або на 23,26 % більше коригованих планових
витрат – 28 339,43 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали
7 701,03 тис. грн (враховуючи оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
69,30 тис. грн), що на 1 466,35 тис. грн, або на 23,52 % більше коригованих планових
витрат – 6 234,68 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «витрати пов’язані зі сплатою податків,
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зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів» в цілому на
централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали
218,46 тис. грн, що на 49,93 тис. грн, або на 29,60 % більше коригованих планових витрат –
168,53 тис. грн.
Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водовідведення на 2019 рік встановлено перевитрати (+) на загальну
суму 15 757,85 тис. грн (без ПДВ), а саме:

Показники

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Недофінансуван
ня
тис. грн

12 621,15

12 350,67

-270,48

витрати на очищення власних стічних вод
іншими суб’єктами господарювання

Всього
Показники

12 621,15

12 350,67

-270,48

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Перевитрати
витрат,
тис. грн

15 925,65
28 339,43
6 234,68
168,53
50 668,29
63 289,44

23 845,91
34 931,22
7 701,03
218,46
66 696,62
79 047,29

7 920,26
6 591,79
1 466,35
49,93
16 028,33
15 757,85

електроенергія
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
податки та збори

Всього
В ЦІЛОМУ

За результатами аналізу статей витрат у структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2020 рік на централізоване
водопостачання в цілому склало – 11 591,54 тис. грн (без ПДВ), перевитрати
3 042,45 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено загальна сума
недофінансування (-) -7 818,36 тис. грн (без ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг
12 764,12 тис. м3 за фактичними даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП водопостачання/водовідведення (квартальна) склало 10 486,46 тис. м3, відхилення обсягів
реалізації послуг в бік зменшення на – 2 277,66 тис. м3 або -17,84%.
За підсумками 2020 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водопостачання більше на 2 907,75 тис. грн (9,13 %) відносно коригованих планових витрат
Передбачено тарифом, з урахуванням
фактичних обсягів реалізації
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

8 011,99

1,91

6 593,80

2,48

2 519,33

0,09

х

х

Факт

Відхилення

Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
водопостачання
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
15 281,38
8 622,00
1,67
14 437,94
610,01
-0,23
Активна електрична енергія по 2 класу напруги
16 344,74
8 816,00
2,29
20 188,64
2 222,20
-0,19
Реактивна електрична енергія
214,27
2 290,60
0,05
121,56
-228,73
-0,03
Всього електрична енергія
31 840,39
х
х
34 748,14
х
х
тис. кВт*год

Вартість,
тис. грн

-843,44
3 843,90
-92,71
2 907,75

За підсумками 2020 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на реагенти з централізованого водопостачання більше на 373,24 тис. грн
(29,25 %) відносно коригованих планових витрат
Залишки на
Кориговані планові
Залишки на
Фактичні витрати
Відхилення
початок періоду
витрати
кінець періоду
Назва реагенту
Вар-ть,
Ціна Вар-ть,
Ціна Вар-ть,
Ціна Вар-ть,
Вар-ть,
К-ть, т
К-ть, т
К-ть, т
К-ть, т
К-ть, т
тис. грн
реагенту, тис. грн
реагенту, тис. грн
реагенту, тис. грн
тис. грн
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тис. грн/т
гіпохлорит
марки «А»

2,49

41,53

69,97

18,24

тис. грн/т
1 275,98 95,66

тис. грн/т

17,24 1 649,22 25,69

-1,00

373,24

7,03

120,75

За розрахунком, проведеним виходячи з коригованих планових кількісних
показників витрат реагентів, з урахуванням фактичних цін на 2020 рік, недофінансування
на реагенти склало 284,95 тис. грн (без ПДВ).
Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
централізоване водопостачання у 2020 році відповідно до звітних даних склали
39 028,57 тис. грн (з врахуванням витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у
розмірі 437,05 тис. грн), що на 7 459,85 тис. грн, або на 16,05 % менше коригованих
планових витрат – 46 488,42 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водопостачання у 2020 році відповідно до звітних даних склали
8 510,18 тис. грн (з врахуванням витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у
розмірі 103,31 тис. грн), що на 1 717,27 тис. грн, або на 16,79 % менше коригованих
планових витрат – 10 227,45 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «витрати пов’язані зі сплатою податків,
зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів» в цілому на
централізоване водопостачання у 2020 році відповідно до звітних даних склали
3 713,74 тис. грн, що на 57,40 тис. грн, або на 1,57 % більше коригованих планових витрат
– 3 656,34 тис. грн.
Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водопостачання на 2020 рік встановлено недофінансування (-) на
загальну суму 8 549,09 тис. грн (без ПДВ), а саме:

Показники
реагенти
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
підкачка води іншими суб'єктами
господарювання

Всього

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Недофінансуван
ня
тис. грн

1 275,98
46 488,42
10 227,45

991,03
39 028,57
8 510,18

-284,95
-7 459,85
-1 717,27

2 915,78

786,31

-2 129,47

60 907,63

49 316,09

-11 591,54

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Перевитрати
витрат,
тис. грн

електроенергія
податки та збори
придбання засобів захисту та дезінфекції
(забезпечення карантинних заходів)

31 840,40
3 656,34

34 748,13
3 713,87

2 907,73
57,53

0,00

77,19

77,19

Всього
В ЦІЛОМУ

35 496,74
96 404,37

38 539,19
87 855,28

3 042,45
-8 549,09

Показники

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено:
недофінансування (-) за окремими статтями витрат у 2020рік на централізоване
водовідведення в цілому склало -8 011,79 тис. грн (без ПДВ), перевитрати склали (+)
1 505,76 тис. грн (без ПДВ), проте в Акті № 348 зазначено сума недофінансування (-)
6 490,04 тис. грн (без ПДВ) при планових обсягах реалізації послуг 13 275,47 тис. м3 за
фактичними
даними
відповідно
до
форми
№
8
НКРЕКП
3
водопостачання/водовідведення (квартальна) склало 11 028,56 тис. м , відхилення обсягів
реалізації послуг в бік зменшення на -2 246,91 тис. м3 або -16,93%.
За підсумками 2020 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на електроенергію з централізованого водовідведення менше на 1 551,58 тис. грн (6,83 %) відносно коригованих планових витрат
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Передбачено тарифом, з урахуванням
фактичних обсягів реалізації
Ціна,
Вартість,
тис. кВт*год
грн/кВт*год
тис. грн

0,00

0,00

9 525,02

2,47

2 109,99

0,06

х

х

Факт

Відхилення

Ціна,
Вартість,
Ціна,
тис. кВт*год
грн/кВт*год тис. грн
грн/кВт*год
Водовідведення
Активна електрична енергія по 1 класу напруги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Активна електрична енергія по 2 класу напруги
22 593,91
9 358,00
2,26
21 107,73
-167,02
-0,21
Реактивна електрична енергія
130,86
1 233,40
0,05
65,46
-876,59
-0,01
Всього електрична енергія
22 724,77
х
х
21 173,19
х
х
тис. кВт*год

Вартість,
тис. грн

0,00
-1 486,18
-65,40
-1 551,58

За підсумками 2020 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично
здійснив витрат на реагенти з централізованого водовідведення на суму 15,99 тис. грн для
проведення лабораторних досліджень та аналізів стічної води лабораторією з аналізу
стічної води. Були використані реактиви: калій гідроксид, калій йодистий, калій-натрій
виннокислий, барій хлористий, кислота саліцилова, кислота сульфамінова, магній сірчанокислий, натрій гідроксид та інші, не враховані у плановій собівартості.
Залишки на
початок періоду

Кориговані планові
Залишки на
Фактичні витрати
Відхилення
витрати
кінець періоду
Назва реагенту
Ціна
Ціна
Ціна
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
Вар-ть,
К-ть, т
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т реагенту,
К-ть, т
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис. грн/т
тис. грн/т
тис. грн/т
гіпохлорит
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
марки «Б»
Реактиви
для
проведення
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
15,99
Х
Х
15,99
Х
0,00
досліджень
стічних вод

Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на
централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали
38 475,84 тис. грн (враховуючи витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
411,58 тис. грн), що на 5 214,88 тис. грн, або на 11,94 % менше коригованих планових
витрат – 43 690,72 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в
цілому на централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали
8 366,62 тис. грн (враховуючи витрати на оплату лікарняних за перших 5-ть днів у розмірі
97,29 тис. грн), що на 1 245,34 тис. грн, або на 12,96 % менше коригованих планових
витрат – 9 611,95 тис. грн.
Фактичні витрати Підприємства по статті «витрати пов’язані зі сплатою податків,
зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів» в цілому на
централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали
235,76 тис. грн, що на 30,88 тис. грн, або на 15,07 % більше коригованих планових витрат –
204,89 тис. грн.
Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на
централізоване водовідведення на 2020 рік встановлено недофінансування (-) на
загальну суму 6 506,03 тис. грн (без ПДВ
Показники
електроенергія
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи

Всього

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Недофінансуван
ня
тис. грн

22 724,76
43 690,72
9 611,95
76 027,43

21 173,18
38 475,84
8 366,62
68 015,64

-1 551,58
-5 214,88
-1 245,33
-8 011,79
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Показники

Планові витрати,
скориговані на
фактичний обсяг
реалізації, тис. грн

Фактичні
витрати,
тис. грн

Перевитрати
витрат,
тис. грн

14 455,64

15 854,19

1 398,55

204,89

235,88

30,99

0,00

76,22

76,22

14 660,53
90 687,96

16 166,79
84 181,93

1 505,76
-6 506,03

витрати на очищення власних стічних вод
іншими суб’єктами господарювання
податки та збори
придбання засобів захисту та дезінфекції
(забезпечення карантинних заходів)

Всього
В ЦІЛОМУ

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ліцензіат не
дотримувався статей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів.
Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статей витрат від
встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації:
Вид послуги
водопостачання
водовідведення

2018
- 2 877,75
3 370,98

2019
1 682,79
15 757,85

2020
-8 549,09
-6 506,03

Разом
-9 744,05
12 622,80

Примітка
недофінансування
перевитрати

Ураховуючи наведене, за 2018-2020 роки перевитрати за структурами тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення РОВКП
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» склали 2 878,75 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з
централізованого водопостачання недофінансування (-) на 9 744,05 тис. грн (без ПДВ),
з централізованого водовідведення перевитрати (+) на 12 622,80 тис. грн (без ПДВ).
Інформація щодо отриманого чистого доходу від ліцензованого виду діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за період з
01.01.2018 по 31.12.2020 наведено у таблиці нижче.
Дохід від надання послуг за діючими тарифами у 2018-2020 роках
Вид діяльності

Централізоване
водопостачання
Централізоване
водовідведення

Плановий
дохід у
структурі
тарифів,
тис. грн

Плановий дохід,
скоригований на
фактичний обсяг
реалізації,
тис. грн
2018 рік

Фактичний
дохід,
тис. грн

Відхилення
факту від
планового
доходу,
тис. грн

Відсоток,
%

93 877,80

104 762,63

104 464,55

-298,08

-0,28

68 244,49

72 071,61

73 061,01

989,63

1,37

2019 рік
Централізоване
водопостачання
Централізоване
водовідведення

111 682,77

102 049,53

104 231,36

2 181,83

2,14

84 932,10

73 391,84

75 321,66

1 929,42

2,63

2020 рік
Централізоване
водопостачання
Централізоване
водовідведення

136 974,77

112 532,66

112 890,63

357,97

0,32

124 027,97

103 035,81

104 925,64

1 889,83

1,83

у частині виконання інвестиційної програми в
затверджених кількісних та вартісних обсягах
7
(п. 2.33 Акта № 348 с. 82-93)
Інвестиційна програма для РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на 2018
рік схвалена постановою НКРЕКП від 22.02.2018 № 224 зі змінами, внесеними
постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2111, у сумі 10 977,27 тис. грн (без ПДВ) з
визначенням джерел фінансування, а саме:
заходи з централізованого водопостачання – 7 548,01 тис. грн, у тому числі:
- амортизаційні відрахування – 3 810,57 тис. грн;
підпункт 9 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов
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- виробничі інвестиції з прибутку – 1 500,00 тис. грн.;
- невикористані кошти 2017 року – 2 237,44 тис. грн.
заходи з централізованого водовідведення – 3 429,26 тис. грн, у тому числі:
- амортизаційні відрахування – 2 292,31 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 500,00 тис. грн.;
- невикористані кошти 2017 року – 636,95 тис. грн.
Інвестиційна програма на 2017 рік на суму 2 874,39 тис. грн (без ПДВ) станом на
31.12.2020 року виконана на суму 843,68 тис. грн (без ПДВ), невиконання склало
2030,71 тис. грн (без ПДВ).
Постановою НКРЕКП від 16.12.2020 № 2499 «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» було здійснено коригування витрат
з урахуванням пункту 3 постанови НКРЕКП від 11.09.2018 № 974, яким вилучено суму
невикористані кошти 2017 року у розмірі 2 030,714 тис. грн, у тому числі централізоване
водопостачання 1 886,757 тис. грн, централізоване водовідведення 143,957 тис. грн.
Інвестиційна програма на 2018 рік з урахуванням фактичних обсягів реалізації
склала 8 801,19 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
заходи централізованого водопостачання на суму 5 549,25 тис. грн (без ПДВ)
заходи централізованого водовідведення на суму 3 251,94 тис. грн (без ПДВ).
Виконання ІП на 2018 рік склало 6 032,88 тис. грн, в тому числі:
заходи централізованого водопостачання на суму 2 854,36 тис. грн,
заходи централізованого водовідведення на уму 3 178,52 тис. грн.
Невиконання Інвестиційної програми на 2018 рік станом на 31.12.2020 склало на
загальну суму 2 768,31 тис. грн або на 31,45%, з них:
з централізованого водопостачання на суму -2 694,89 тис. грн (-48,56%), в тому
числі: амортизаційні відрахування на суму -2 468,09 тис. грн, виробничі інвестиції з
прибутку на суму -1 046,84 тис. грн,
з централізованого водовідведення -73,42 тис. грн (-2,26%), в тому числі:
амортизаційні відрахування на суму +330,22 тис. грн, виробничі інвестиції з прибутку на
суму -403,64 тис. грн.
Інвестиційна програма для РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на 2019
рік схвалена постановою НКРЕКП від 07.10.2019 № 2104 у сумі 6 899,39 тис. грн (без
ПДВ) з визначенням джерел фінансування, а саме:
заходи з централізованого водопостачання – 4 501,72 тис. грн, у тому числі:
-амортизаційні відрахування – 3 876,72 тис. грн;
-виробничі інвестиції з прибутку – 625,00 тис. грн.
заходи з централізованого водовідведення – 2 397,67 тис. грн, у тому числі:
-амортизаційні відрахування – 2 206,54 тис. грн;
-виробничі інвестиції з прибутку – 191,13 тис. грн.
Інвестиційна програма на 2019 рік з урахуванням фактичних обсягів реалізації
склала 6 177,04 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 4 065,55 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 2 111,49 тис. грн.
Виконання ІП на 2019 рік склало 4 140,07 тис. грн (без ПДВ) в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 2 463,65 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 1 676,42 тис. грн.
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Невиконання ІП на 2019 рік склало 2 036,97 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 1 601,90 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 435,07 тис. грн.
Інвестиційна програма для РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на 2020
рік схвалена постановою НКРЕКП від 14.02.2020 № 399 у сумі 7 623,34 тис. грн (без ПДВ)
з визначенням джерел фінансування (амортизаційні відрахування), а саме:
заходи з централізованого водопостачання – 5 004,84 тис. грн;
заходи з централізованого водовідведення – 2 618,50 тис. грн.
Інвестиційна програма на 2020 рік з урахуванням фактичних обсягів реалізації
склала на суму 6 162,22 тис. грн (без ПДВ) в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 4 020,67 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 2 141,55 тис. грн
Виконання ІП на 2020 рік склало 4 132,11 тис. грн (без ПДВ) в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 2 058,47 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 2 073,64 тис. грн.
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Невиконання ІП на 2020 рік склало на суму 2 030,11 тис. грн, в тому числі:
заходи з централізованого водопостачання на суму 1 962,20 тис. грн,
заходи з централізованого водовідведення на суму 67,91 тис. грн.
у частині щоденного перерахування коштів на
підпункт 8 пункту 2.2
поточний рахунок зі спеціальним режимом,
глави 2 Ліцензійних умов відкритий в уповноваженому банку
(п. 2.35. Акта № 348 с.93-95)

Підприємство у 2018-2020 роках не здійснювало щоденно перерахування коштів на
спеціальний рахунок. Обсяги фактичних перерахувань коштів з поточних рахунків РОВКП
ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на спеціальний рахунок не відповідали обсягам
передбаченим в тарифах для виконання інвестиційної програми.
щодо
дотримання
фінансового
плану
використання
коштів,
передбачених
для
підпункт 10 пункту 2.2
виконання інвестиційної програми, та графіка
9
глави 2 Ліцензійних умов здійснення
заходів
такої
програми
з
використанням зазначених коштів
(п. 2.37 Акта № 348 с.96)
РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» не дотримувалось фінансових планів
використання коштів, передбачених для виконання Інвестиційних програм на 2018-2020
роки та графіків здійснення заходів цих програм з використанням зазначених коштів.
у частині надавати в установленому органом
підпункт 6 пункту 2.2
ліцензування порядку форми звітності за
10
глави 2 Ліцензійних умов ліцензованим видом діяльності
(п. 2.38 Акта № 348 с.96-99)
Перевіркою встановлено невідповідність між даними зазначеними у формі звітності
№ 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення
(квартальна)
та
№ 4-НКРЕКПводопостачання/водовідведення (місячна) та № 11-НКРЕКП, в частині обсягів спожитої
електроенергії та у частині кількості штатних працівників централізованого
водопостачання у 2019, 2020 роках.
Крім того, встановлено невідповідність між даними бухгалтерського обліку та
даними, відображеними у звітності за формами:
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-№ 8-НКРЕКП (квартальна) в частині розрахункового чистого доходу від реалізації
продукції (послуг) за 2018, 2019 та 2020 роки; в частині невірного віднесення витрат на
транспортування стічних вод мережами іншого суб'єкта господарювання;
-№ 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) у частині виконання заходів
інвестиційних програм за 2018, 2019 та 2020 роки.
Підприємство у ході перевірки та додатково листом від 22.07.2021 № 2605 надало
кориговані форми звітності.
у частині перевірки річної фінансової звітності
ліцензіата незалежним аудитором, який відповідає
вимогам, встановленим Законом України «Про
підпункт 21 пункту 2.2
аудит фінансової звітності та аудиторську
11
глави 2 Ліцензійних умов діяльність» та включений до відповідного розділу
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності
(п.2.39 Акту № 348 с.99-100)
Фінансова звітність РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за 2019 та 2020 роки
розміщена на вебсайті Підприємства без незалежного аудиторського висновку.
Ураховуючи викладене, пояснення РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», надане
листом від 22.07.2021 № 2605, пропозиції Департаменту із регулювання відносин у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, надані службовими записками від
03.08.2021 № 703/19-21 та № 704/19-21, Департамент ліцензійного контролю, пропонує:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» накласти штраф
у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361678) за зазначені
порушення.
2. Відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання:
1) Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі
відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ
ВИРОБНИЧОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» відповідно до Порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, з урахуванням
коригування в бік зменшення на загальну суму 14 549,33 тис. грн (без ПДВ), що включає:
різницю між фактичними витратами за статтями витрат у структурі тарифів на
централізоване водопостачання та відповідними врахованими в тарифах витратами в
2018 – 2020 роках у сумі 9 744,05 тис. грн (без ПДВ);
невиконання заходів Інвестиційної програми на 2018 рік на загальну суму
2 768,31 тис. грн (без ПДВ), у тому числі заходів з водопостачання на суму 2 694,89 тис. грн,
заходів з водовідведення на суму 73,42 тис. грн;
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невиконання заходів Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму 2 036, 97 тис.
грн (без ПДВ), у тому числі заходів з водопостачання на суму 1 601,90 тис. грн, заходів з
водовідведення на суму 435,07 тис. грн;
2)
зобов’язати
РІВНЕНСЬКЕ
ОБЛАСНЕ
ВИРОБНИЧЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»:
до 30 вересня 2021 року відповідно до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня
2017 року № 1131, подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, зміни до Інвестиційної програми на 2021 рік,
включивши невиконані заходи Інвестиційної програми на 2020 рік у сумі 2 030,11 тис. грн (без
ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання на суму 1 962,20 тис. грн, заходи з
водовідведення на суму 67,91 тис. грн, передбачивши її виконання без додаткових джерел
фінансування.
Про включення додаткових заходів до Інвестиційної програми на 2021 рік письмово
повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, та Сектор НКРЕКП у Рівненській області (з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів) не пізніше 15 робочих днів після закінчення
зазначеного терміну виконання.
У разі невиконання РІВНЕНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВИРОБНИЧИМ КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» вимог абзаців першого та другого цього підпункту Департаменту
із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого
слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ
ВИРОБНИЧОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» шляхом його
коригування в бік зменшення на суму невиконання Інвестиційної програми на 2020 рік.
до 30 липня 2022 року усунути порушення:
підпункту 18 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов
договору, укладеного в установленому порядку;
підпункту 19 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з
централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці
розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;
підпункту 21 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині перевірки річної
фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором, який відповідає вимогам,
встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та
включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на РІВНЕНСЬКЕ
ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення,
здійснення
заходів
державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
виїзної перевірки від 19 липня 2021 року № 348, проведеної на підставі Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних
послуг,
від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, у IІ кварталі 2021 року», посвідчення на проведення планової перевірки
від 10 червня 2021 року № 344, установлено, що РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ВИРОБНИЧЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»
(код ЄДРПОУ 03361678) порушило Ліцензійні умови провадження
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господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
централізованого водовідведення, затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови),
а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:
абзацу п’ятого частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», у частині дотримання строку надіслання Регулятору
документів, що підтверджують сплату штрафу,
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 березня 2015 року № 2-р
«Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
РІВНЕНСЬКИМ
ОБЛАСНИМ
ВИРОБНИЧИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» у частині забезпечення
наявності у строк до 01 липня 2018 року:
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141
«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення» у частині дотримання структури тарифів,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про
надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині
дотримання строків подання звітності,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 липня 2020 року № 1482 «Про
затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» у
частині строків подання до органу ліцензування документів, якими доповнено
перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії,
пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається суб’єктами
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання
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та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, щодо ґрунтування усіх
показників звітів на достовірних даних первинного (бухгалтерського) та
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що забезпечує можливість
порівняння і контролю даних;
підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення
органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня
настання таких змін;
підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в
установленому органом ліцензування порядку форм звітності за ліцензованим
видом діяльності;
підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного
перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий
в уповноваженому банку, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну
воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог
Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами,
використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;
підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання
інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;
підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати
щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним,
внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;
підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання
структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване
водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання
коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання
та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням та з
дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі»;
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підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення
відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;
підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з
централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в
кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного
регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163 (далі – Технічний регламент);
підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині перевірки
річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором, який відповідає
вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» та включений до відповідного розділу Реєстру
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону
України «Про природні монополії» накласти штраф у розмірі
85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ВИРОБНИЧЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»
(код ЄДРПОУ 03361678) за порушення Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:
абзацу п’ятого частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», у частині дотримання строку надіслання Регулятору
документів, що підтверджують сплату штрафу,
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 березня 2015 року № 2-р
«Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
РІВНЕНСЬКИМ
ОБЛАСНИМ
ВИРОБНИЧИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
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ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» у частині забезпечення
наявності у строк до 01 липня 2018 року:
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141
«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення» у частині дотримання структури тарифів,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про
надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині
дотримання строків подання звітності,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 липня 2020 року № 1482 «Про
затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» у
частині строків подання до органу ліцензування документів, якими доповнено
перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії,
пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається суб’єктами
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання
та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, щодо ґрунтування усіх
показників звітів на достовірних даних первинного (бухгалтерського) та
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що забезпечує можливість
порівняння і контролю даних;
підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення
органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня
настання таких змін;
підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в
установленому органом ліцензування порядку форм звітності за ліцензованим
видом діяльності;
підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного
перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий
в уповноваженому банку, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну
воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог
Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами,
використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у
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сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;
підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання
інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;
підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати
щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним,
внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;
підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання
структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване
водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання
коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання
та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням та з
дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі»;
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги
з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення
відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання
ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання за наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які
відповідають вимогам Технічного регламенту;
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині перевірки
річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором, який відповідає
вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» та включений до відповідного розділу Реєстру
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини
другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах
здійснення заходів державного регулювання:
1) Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення підготувати та винести на засідання
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, що проводитиметься у формі відкритого слухання,
проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення РІВНЕНСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» відповідно до Порядку формування тарифів на
централізоване
водопостачання
та
централізоване
водовідведення,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня
2016 року № 302, з урахуванням коригування в бік зменшення на загальну суму
14 549,33 тис. грн (без ПДВ), що включає:
різницю між фактичними витратами за статтями витрат у структурі
тарифів на централізоване водопостачання та відповідними врахованими в
тарифах витратами в 2018 – 2020 роках у сумі 9 744,05 тис. грн (без ПДВ);
невиконання заходів Інвестиційної програми на 2018 рік на загальну суму
2 768,31 тис. грн (без ПДВ), у тому числі заходів з водопостачання на суму
2 694,89 тис. грн, заходів з водовідведення на суму 73,42 тис. грн;
невиконання заходів Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму
2 036,97 тис. грн (без ПДВ), у тому числі заходів з водопостачання на суму
1 601,90 тис. грн, заходів з водовідведення на суму 435,07 тис. грн;
2) зобов’язати РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»:
до 30 вересня 2021 року відповідно до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня
2017 року № 1131, подати до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зміни до
Інвестиційної програми на 2021 рік, включивши невиконані заходи
Інвестиційної програми на 2020 рік на загальну суму 2 030,11 тис. грн (без
ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання – 1 962,20 тис. грн (без ПДВ),
заходи з водовідведення – 67,91 тис. грн (без ПДВ), передбачивши їх виконання
без додаткових джерел фінансування.
Про зміни до Інвестиційної програми на 2021 рік письмово повідомити
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, та Сектор НКРЕКП у Рівненській області не пізніше
15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну виконання.
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У разі невиконання РІВНЕНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВИРОБНИЧИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» вимог
абзаців другого та третього цього підпункту Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що
проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо
встановлення
(зміни)
тарифів
на
централізоване
водопостачання
РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» шляхом його коригування в бік зменшення на суму
невиконання Інвестиційної програми на 2020 рік;
до 30 липня 2022 року усунути порушення:
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги
з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення
відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з
централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в
кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного
регламенту;
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині перевірки
річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором, який відповідає
вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» та включений до відповідного розділу Реєстру
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк
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